
 

 

 تخصيص بهينه

Optimal Allocation 

)زمین، کار، سرمایه( محدود نبود این مسئله  عوامل تولید اگر

که چه کاالهایی، چگونه و برای چه کسانی باید تولیدد ودود 

توانسدیی  از هدر کداالیی ود. در این صدور  میمطرح نمی

مقدار الییناهی تولید کنی  و همه به کاالهای دلخواهشدا  بده 

خواسیند دسیرسی داویند؛ بده عبدارتی هدی  که می هر اندازه

کاالیی کمیاب نبود. اما موضوع این است که هرگز انسا  بده 

رسد که همه نیازهایش در زمینه مصرف کاالها ای نمیمرحله

رود افزایش مرتفع وود. حیی هر چقدر سطح تولید باالتر می

نباود،  آورد. اگر منابع فراوا سطح مصرف را نیز به دنبال می

تخصیص ضرورتی ندارد. به عنوا  مثال، موضوعی به عنوا  

تخصیص نور خوروید یا هوا به افراد یدا مصدارف مخیلد  

تواند از مطرح نیست، زیرا هر فردی به هر مقدار بخواهد، می

نور خوروید یا هوا اسیفاده نماید. ولدی اگدر مندابع کمیداب 

 کند.باود، تخصیص ضرور  پیدا می

)وضعیت( اقیصادی، عبار  است از ترتید  یک حالت  

های اقیصادی و منابع موجدود در اقیصداد. ای از فعالیتویژه

به منظور تشخیص وضعیت بهینه تخصیص مندابع، از معیدار 

گردد. طبق اصل پدارتویی هدر تیییدری کده پارتو اسیفاده می

بدو  بدتر کرد  وضعیت فرد یا افراد دیگر، وضعیت فرد یدا 

هیر کند یک تیییر مطلوب رفاهی خواهد بود. بده افرادی را ب

گفیده « تخصیص کدارای پدارتویی»عبار  دیگر به وضعییی 

خواهد ود که هرگاه با هر تولید و توزیع مجددی نسبت بده 

آ  وضعیت نیوا  مطلوبیت یک یا چند نفر را بددو  کداهش 

، 9831داد  مطلوبیت دیگرا  افزایش داد )فرجدی دیزجدی، 

توا  ی است که با اسیفاده از معیار پارتو نمی(. بدیه035ص. 

ای وده در مورد تیییراتی که منجر به بهیر ود  وضعیت عده

ای دیگدر را حاصدل و در عین حال بدتر ود  وضعیت عده

کرده، اظهار نظر کرد و در چنین مواردی باید بده معیارهدای 

 دیگر میوسل ود.

ص تخصیص بهینه در کل اقیصاد به سده بخدش؛ تخصدی 

بهینه در مصرف، تخصیص بهینه در تولید و تخصیص بهینده 

 در ترکی  محصول، تقسی  می وود:

 

 تخصیص بهینه مصرف

تخصددیص معینددی از کدداال بددین مصددرف کنندددگا  را بهیندده 

گویند که هر تخصیص مجدد ممکن که مطلوبیت یک یدا می

دهدد، در مقابدل موجد  چند مصرف کنندده را افدزایش می

اقل یک مصرف کننده وود و هما  طور کاهش مطلوبیت حد

که نشا  خواهی  داد، تخصدیص بهینده در مصدرف در یدک 

 xوود که ارزش ذهنی نسدبی کداالی جامعه زمانی محقق می

برای تمام مصرف کنندگا  یکسدا  باودد  yبرحس  کاالی 

 (.590، ص. 9811باغیا  و پژویا ، )قره

 Bو  Aبه عنوا  مثال فرض کنید کده مصدرف کننددگا   

ارزش نسبی میفاوتی قایل باوند. مدثً   yو  xبرای دو کاالی 

2A اگر
xyMRS  باود )یعنی نرخ نهایی جانشینی کداالیx 

 Aباود(. این بدا  معناست که فدرد  1برابر  yبه جای کاالی 

، حاضدر xبرای بدست آورد  یک واحدد اضدافی از کداالی 

از دست بدهد و از طرف دیگر اگدر  yاالی است دو واحد ک

1B
xyMRS  باود، بدا  معناست که فدردB  بدرای بدسدت

، حاضر است یک واحدد xآورد  یک واحد اضافی از کاالی 

گدردد، را از دست بدهد. همانطور که مًحظه می yاز کاالی 

 xکداالی بدرای  Bنسبت به مصرف کنندده  Aمصرف کننده 

ارزش نسبی باالتری قایل است. وضع موجود بهینه پدارتو را 

تدوا  کند زیرا با انجام مبادله و توزیدع مجددد میبرقرار نمی

را بهبددود بخشددید بدددو  اینکدده  Bوضددعیت یددک فددرد مددثً  

در ازای  Aبدتر ودود. اگدر مصدرف کنندده  Aوضعیت فرد 

را  yی واحد از کداال x ،1بدست آورد  یک واحد از کاالی 

کندد ولدی در عدین حدال از دست بدهد رفاه او تیییری نمی

بهیر خواهد ودد، زیدرا تحدت ایدن ودرای   Bوضعیت فرد 

، دو xدر ازای از دسدت داد  یدک واحدد  Bمصرف کنندده 

را بدست آورده اسدت در حدالی کده ایدن  yواحد از کاالی 
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اش ثابدت بماندد راضدی مصرف کننده جهت اینکه رفاه قبلی

، تنهدا xدر ازای از دست داد  یک واحدد از کداالی  بود که

را به دست بیاورد. البیه بدرای تشدریح  yیک واحد از کاالی 

وود. نموداری این مسئله معموال از جعبه اجورث اسیفاده می

وود که نقطه تخصدیص بهینده در این صور  نشا  داده می

بدر حسد   xمصرف جایی اسدت کده ارزش نسدبی کداالی 

ای هر دو مصرف کننده یکسا  بوده و این برابری بر yکاالی 

 برای تمام مصرف کنندگا  برقرار باود.

وود که نقدا  تخصدیص در جعبه اجورث نشا  داده می 

بر حس   xبهینه مصرف جایی است که ارزش نسبی کاالی 

برای هر دو مصرف کننده یکسا  باود و این نقدا   yکاالی 

دهندد. بندابراین بدر می را تشدکیل« منحنی قرار داد مصرف»

روی تمام نقا  منحندی قدرار داد مصدرف، تخصدیص بهینده 

پارتو برقرار است. ور  کافی برای برقراری تخصیص بهینه 

ای از منحنی قدرار داد مصدرف را پارتو زمانی است که نقطه

انیخاب کنی  که تابع رفداه اجیمداعی را حدداکثر کندد. طبدق 

هددای تمددام منحنیوددکل زیددر نقددا  بهیندده پددارتو نقددا  

اسدت کده  Bو  A( مصرف کننددگا  Iهای تفاوتی)منحنیبی

CCوامل تمامی نقا  منحنی   وود.می 
 

 (.جعبه اجورث در فضای اقتصاد دو نفره1شکل )

 
 

 تخصیص بهینه تولید

مورد بحث قرار گرفدت در ارتبدا  بدا  مصرف بهینه که قبً 

از کاالها در بین افراد است. بندابراین  تخصیص مقادیر معینی

کند ولی تولید مصرف بهینه به طرف تولید اقیصاد توجه نمی

هدای تولیدد بهینه مربو  به تخصیص مقادیر معیندی از نهاده

برای تولید کاالهای مخیل  است و به الگدوی ترجیحدا  و 

کند. تخصیص منابع تولیدی های انسانی توجهی نمیخواسیه

د کاالهای مخیل  وقیی بهینه خواهد بود که امکا  برای تولی

افزایش تولید هی  کدام از کاالها بدو  کاهش تولید حدداقل 

، 9831یکی از کاالهای دیگر وجود نداویه باودد )وداکری، 

(. در بحث تخصیص بهینه در تولیدد بدا دو مسدئله 005ص. 

مواجه هسیی ، اول اینکه باید بررسی کنی  که در داخل یدک 

های موجود باید به چه ترتیبی برای تولید اه تولیدی نهادهبنگ

ای کده بهینده پدارتو کاالهای مخیل  تخصیص یابند به گونه

برقرار گردد و مسئله دوم این است که در ورایطی که مدا بدا 

چندین بنگاه تولیدی در اقیصاد روبرو هسیی  که کاالی مورد 

جهدت برقدراری کنند باید بررسی کندی  کده نظر را تولید می

های موجود در جامعه باید به چه ترتی  بین بهینه پارتو نهاده

 ها توزیع گردند.این بنگاه

 الف( تخصیص بهینه داخل بنگاه در تولید

( و Lبرای تشریح بهیر، فرض کنید دو نهداده تولیددی کدار )

باودد. بده کدار رفیه yو  x( برای تولید دو کاالی Kسرمایه )

موع نیروی کار و سرمایه به کدار رفیده وود که مجفرض می

بده  xدر تولید دو کاال ثابت است. اگر فناوری تولیدد کداالی 

ای باود که نسبت نیروی کار به سرمایه در تولیدد ایدن گونه

 yکاال بیشیر از نسبت نیروی کار به سرمایه در تولیدد کداالی 

(. بده عبدار  دیگدر 013، ص. 9831باود )فرجی دیزجدی، 

بیشدیر از تولیدد  xیی نیروی کدار در تولیدد کداالی تولید نها

است. در واقدع نیدروی کدار در  yنهایی نیروی کار در تولید 

مزیت نسبی دارد. طبدق تعرید  ندرخ نهدایی  xتولید کاالی 

برابر است  xجایگزینی نیروی کار به جای سرمایه در کاالی 

ی بده تولیدد نهدای xبا نسبت تولید نهایی نیروی کار در تولید 

xکه با نماد  xسرمایه در تولید کاالی 
LKMRTS  نشدا  داده

yنیز  yوود و برای کاالی می
LKMRTS  ًاگر  است. حال مث
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 xها در درو  بنگاه برای تولید کاالهای تخصیص اولیه نهاده

نیروی کدار بده کدار رفیده در ای باود که نسبت به گونه yو 

باودد.  xبزرگیر از این نسبت در تولید کاالی  yتولید کاالی 

در این صور  نرخ نهایی جایگزینی فنی نیروی کار به جای 

در ایدن وضدعیت بزرگیدر از ندرخ  xسرمایه در تولید کاالی 

نهایی جایگزینی فنی نیروی کار به جدای سدرمایه در تولیدد 

یدرا طبدق قدانو  بدازدهی نزولدی بدا خواهد بدود. ز yکاالی 

یابد افزایش صرف یک نهاده، تولید نهایی آ  نهاده کاهش می

و برعکس اگر فقد  مقددار یدک نهداده کداهش یابدد بدازده 

 یابد. بنابرایناش افزایش مینهایی
y x

LKLKMRTS MRTS 

خواهد بود. مثل حالت تخصیص بهینده در مصدرف، منطقدی 

که با تخصیص مجدد منابع تولیدی و انیقال نیروی کار  است

 xو انیقال سرمایه از تولید کاالی  xبه تولید  yاز تولید کاالی 

توانی  تولید یکدی از کاالهدا را ، حداقل می yبه تولید کاالی 

افزایش دهی  بدو  اینکه تولید کداالی دیگدر دچدار کداهش 

کند. لداا آنها نیز تیییر میها، تولید نهایی وود. با انیقال نهاده
x
LKMRTS  کاهش وy

LKMRTS یابد تا جدایی افزایش می

که مقدار ایدن دو ندرخ برابدر خواهندد ودد. بندابراین نقطده 

ها در داخل بنگاه جایی است که تساوی تخصیص بهینه نهاده


y x

LKLKMRTS MRTS  برقددرار باوددد. ایددن نقددا ، بهیندده

را  تشدکیل « منحندی قدرار داد در تولیدد»پارتویی هسیند که 

 دهند.می
 

 ب( تخصیص بهینه تولید بین بنگاهي

قبل از توضیح این بخش الزم است درباره منحندی امکاندا  

تولیدی توضیح مخیصری دهدی . منحندی امکاندا  تولیددی 

ی قرار داد در تولید است که از فضدای نمدوداری هما  منحن

منیقل وده است. بده  yو  xبه فضای کاالیی  Kو  Lای نهاده

این صور  که منحنی امکانا  تولیدد، مکدا  هندسدی کلیده 

باود که با اسدیفاده از مقدادیر می yو  xترکیباتی از کاالهای 

اند بصدور  بهینده، تولیدد ودده Kو  Lهدای معینی از نهاده

 (. 011، ص. 9831)فرجی دیزجی، 

وی  منحنی امکانا  تولیدی بیانگر ندرخ نهدایی تبددیل  

است به عبار  دیگر بیانگر نرخدی اسدت کده  xبه  yکاالی 

بایسدیی در ازای بدسدت  yدهد چه مقدار از کاالی نشا  می

از دسدت بدرود. بندابراین ندرخ  xآورد  یک واحد از کاالی 

منحنی امکانا  تولیدی، برابر بدا  نهایی تبدیل در هر نقطه از

بده هزینده نهدایی تولیدد  xنسبت هزینه نهایی تولیدد کداالی 

 است.  yکاالی 

هدای لاا جهت تحقق تخصدیص بهینده مندابع بدین بنگاه 

 تولیدی، بر قراری دو ور  زیر الزم است:

اوال  باید تولید نهایی هر یک از عوامل تولیدی در تولیدد  

های تولیدی با یکدیگر برابر باودند. محصول هر یک از بنگا

باودد دلیل اقیصادی این ور  نیز کامً  واضح و روودن می

بدرای  xدر تولیدد کداالی  Lزیرا مثً  اگر تولید نهایی نهداده 

( باودد، در ایدن صدور  جهدت 1( بیشیر از بنگاه )9بنگاه )

در جامعده بایسدیی، مقدداری از  xحداکثر ود  مقدار تولید 

( انیقال دهی  تا جایی کده 9( را به بنگاه )1بنگاه ) در Lنهاده 

 تولید نهایی در دو بنگاه با یکدیگر برابر گردند و بالعکس.

ثانیا  باید منابع بین بنگاههای تولیدی جهت تولید نمدود   

به نحوی تخصیص داده ووند که نرخ نهایی  yو  xدو کاالی 

گر برابدر تبدیل کاالها برای بنگاههدای مدورد نظدر بدا یکددی

1 گردند. یا بعبار  دیگر 2xy xyMRT MRT   باود. به عنوا

 Aهای تولیدی به نحوی بین بنگاههای مثال فرض کنید نهاده

واحد  155اند که هر کدام از بنگاهها تخصیص داده وده Bو 

کنند و فدرض تولید می yواحد از کاالی   055و  xاز کاالی 

10A این سطح تولیددیکنید در 
xyMRT 2 وB

xyMRT 

خواهی  نشا  دهی  که با تیییر ترکی  تولیدد باوند، حال می

x  وy  بین دو بنگاه تولیدی امکا  افزایش تولید کدل جامعده

 xبرای تولید یک واحد اضافی از کاالی  Bوجود دارد. بنگاه 

کند، در حالی که بنگداه چش  پووی می yاز دو واحد کاالی 

A تواند با یک واحد چش  پووی کرد  از تولید کاالی میx، 
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تولیدکند و با این ورای  مقدار  yواحد از کاالی  95به میزا  

واحدددد یعندددی  555جامعددده همدددا  سدددطح  xتولیدددد 

قی خواهد ماند در حالی که مقدار تولید ( با555=911+159)

y  ( افزایش خواهدد 9553=095+513واحد ) 9553به سطح

بین دو بنگاه  xیافت. بدیهی است که این انیقال تولید کاالی 

تا زمانی که نرخ نهایی تبدیل در دو بنگاه بدا یکددیگر برابدر 

 گردند باید ادامه داویه باود.

 تخصیص بهینه در ترکیب محصول

ای برقراری بهینه کلی در اقیصاد و به عبار  دیگر داودین بر

تخصیص بهینه در مصرف و تولید، صرفا  داوین ورای  بهینه 

تخصیص در تولید و نیز داوین تخصیص بهینده در مصدرف 

کافی نخواهد بود. چو  مثً  ممکن است که تخصیص بهینه 

در مصرف و تخصیص بهینه در تولید را داودیه باودی  ولدی 

الهایی که باید از نظر مصرف کننده تولیدد گردندد، تولیدد کا

نشوند. تحت این ورای  بدرای اینکده کاالهدای مدورد نظدر 

مصرف کننده تولید گردند بایسیی عًوه بر ورای  تخصیص 

هدای تولیدد و مصدرف، ارزش نسدبی ذهندی بهینه در بخش

ودود انددازه گیدری می xyMRS که با yبر حس   xکاالی 

که با  yهای نسبی کاالی برای تمام مصرف کنندگا  با هزینه

xyMRT وود برابر باودند )اندازه گیری میcalell et -Mas

al, 1995, P. 312 به عبار  دیگر ودر  سدوم تخصدیص .)

بایسیی به بهینه اقیصادی بیانگر آ  است که مصرف کننده می

هما  مقدار تمایل به جانشین کرد  کاالها درسدبد کاالهدای 

مصرفی خود را داودیه باودد کده اقیصداد در فرایندد تولیدد 

 تواند یک کاال را به کاالی دیگر تبدیل نماید.می

 

 تخصیص بهینه در شرایط نقض فروض کالسیک

هدای فضای غیر کًسیکی فضایی از اقیصاد است که ویژگی

ودود. مثدل وجدود مرسوم بدا وکسدت مواجده میکًسیک 

های کاالهای غیر قابل مشاهده، ندا محددب بدود  مجموعده

مصرفی، ترجیحا  و یا مجموعده تولیدد، یدا وجدود اثدرا  

خارجی در تولید یا مصرف کاالها. یدک مثدال بدرای فضدای 

نامحدب برای تولید وجود بازدهی به مقیام فزایندده اسدت 

(Mas-calell et al, 1995, P. 350 مدواردی کده فضدای .)

کًسیکی اقیصداد حداک  نیسدت، بده مدوارد وکسدت بدازار 

 مشهور است.

در اقیصاد ممکن است ورایطی به وقدوع بده پیوندد کده  

تخصددیص بهیندده پددارتویی منددابع، محقددق نشددود. در چنددین 

وود که سیسی  بازار با وکست مواجه وده ورایطی گفیه می

به دخالت دولت بده عندوا   است و در چنین مواردی قاعدتا 

نیرویی اقیصادی که خارج از نظام عرضده و تقاضدای بدازار 

کند، نیداز خواهدد ودد. نداتوانی سیسدی  قیمدت در عمل می

تخصیص بهینه منابع به دو دلیل عمدده مدورد توجده اسدت. 

های بازاری اوال ؛ وجود این ناتوانی بیانگر آ  است که قیمت

های نهدایی اجیمداعی ع یدا هزیندهالزاما  انعکام دهنده منداف

کاالها و یا عوامل تولیدد نیسدت و بده عبدار  دیگدر سدود 

توا  برابر بدا منفعدت خدالص اجیمداعی بازاری را الزاما  نمی

دانست. ثانیا ؛ ناتوانی مکانیس  بازار در تخصیص بهینه مندابع 

به دالیل روون، نیازمند عملیا  مکمل تخصیص )مثل کداال 

و یدا بررسدی ابزارهدای تصدحیح کنندده  و خدما  عمومی(

ها( به منظدور ایجداد بهینگدی مکانیزم قیمت )مالیاتها و یارانه

(. Nicholson & Snyder, 2010, P. 527بیشددیر اسددت )

 وود:وکست بازار وامل موارد زیر می

ال ( وجود بازارهای غیدر رقدابیی نظیدر انحصدار خریدد و 

کده منجدر بده  انحصار فروش و یا وجود هر گونه ودرایطی

نقض فروض بازار رقابت کامل وده و آ  را از حالت رقابیی 

های فزایندده به غیر رقابیی تبدیل نمایند، مانند وجود بازدهی

 وود.نسبت به مقیام که منجر به انحصارا  طبیعی می

ب( وجود اثرا  خارجی اقیصادی )مثبت( و غیدر اقیصدادی 

ا ، وجدود کداالی )منفی( در تولید و مصرف کاالها یا خدم

 عمومی، وجود ریسک و عدم اطمینا .
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( وضعیت غیر رقابیی بدازار: بده جدز در چندد مدورد 9-ال 

خاص، معموال  انحصار کامل، انحصار چند جانبده، انحصدار 

خریددد و سددایر اوددکال بددازار رقابددت ندداقص منجددر بدده 

های غیر بهینه خواهد گردید. رقابت ناقص ممکدن تخصیص

ف یا در بحث بازار کداال و یدا نهداده است که در بحث مصر

تولیدی مطرح وود که به بررسی هر یدک از آنهدا، خدواهی  

 پرداخت.

( رقابت نداقص در مصدرف: زمدانی وجدود خواهدد 1-ال 

داوت که یک یا تعدادی از مصرف کننددگا  نیوانندد بده آ  

میزانی که تمایل دارند از یک یا چند کاال خریدداری نمایندد، 

قیمت کاالی مصرفی مصرف کنندده دیگدر  تحت این ورای 

ثابت نبوده و برای اینکه تولید کننده را ترغی  نماید تا تعداد 

بیشیری از کاالی مصرفی وی را تولید و عرضه نماید بایسیی 

های باالتر را به تولید کننده پراخت کندد و یدا ممکدن قیمت

است که بحث رقابت ناقص در مصرف بددین گونده مطدرح 

های تحت تملک خدود بده صرف کنندگا  از نهادهباود که م

میزانی که مایل هسیند، نیوانند بفرووند و بددیهی اسدت کده 

ها ثابدت نبدوده و بدرای اینکده تحت این ورای  قیمت نهاده

ها، تولید کنندگا  را ترغی  بده خریدد بیشدیر صاحبا  نهاده

 ها را کاهش دهند.نهاده نمایند، بایسیی قیمیهای نهاده

( رقابت ناقص در بازار کداال: برقدرار نبدود  ودرای  8-ال 

رقابت کامل، مثل وجود بدازدهی فزایندده در یدک صدنعت، 

وود: اوال ؛ در چنین صدنعیی باعث تخصیص نابهینه منابع می

بدلیل وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیام، منحنی هزینده 

میوس  محصول در دامنه قابدل تدوجهی نزولدی اسدت، لداا 

کنند های کوچک را از بازار خارج میهای بزرگیر بنگاهبنگاه

گدردد. بندابراین و این امر منجر به بروز انحصدار طبیعدی می

ودود و قیمت محصول بیشیر از هزینده نهدایی تولیدد آ  می

تواند بدرای کند. این حالت بطور مشابه مینابهینگی بروز می

بازار صنعیی را  بازار عوامل تولید نیز رخ دهد. ثانیا ؛ حیی اگر

که بازدهی فزاینده به مقیام دارد مجبور به تولید و عرضده، 

مثل حالت رقابیی کنی ، چو  هزینده میوسد  نزولدی اسدت، 

تر از هزینه میوس  خواهد بود. لاا هزینه نهایی همواره پایین

کننده ضدرر اگر قیمت مساوی هزینه نهایی قرار گیرد، عرضه

 لید و عرضه نخواهد داوت.خواهدکرد و تمایلی برای تو

ب( اثرا  خارجی در مصرف و تولید: اگر فعالیت اقیصادی 

فرد یا بنگاهی عًوه بر منفعت فرد یا بنگاه، منجر بده ایجداد 

منفعت )ضرر( برای سایرین وود و این انیقال منفعت)ضرر( 

ها و نظام بازار لحاظ نشود، اصطًحا  اثدر خدارجی در قیمت

(. مددثً  113، ص. 9833)نظددری، مثبددت )منفددی( گوینددد 

هایی از اخیراعددا ، جلددوگیری از بیماریهددای مسددری نموندده

اثرا  خارجی مثبت و آلودگی محی  زیست، سر و صدا در 

هایی از اثرا  خدارجی منفدی هسدیند. چدو  بزرگراها نمونه

گیری در مصرف یدا تولیدد کارگزارا  اقیصادی هنگام تصمی 

گیرند، لاا تخصدیص ر نظر میفق  هزینه و منفعت خود را د

گدردد. منابع در تولید و مصرف کاالهای ماکور، نا بهینده می

زیرا تخصیص بهینه جدایی اسدت کده هزینده نهدایی جامعده 

 مساوی منفعت نهایی جامعه وود.

برای ارزیابی اهمیت تخصیص منابع توس  بدازار، بهیدر  

 .های دیگر تخصیص منابع مقایسه کنی است آ  را با ویوه

گیرد تا برای کاالیی معدین، فرض کنید دولت تصمی  می 

سق  قیمت تعیین کند و برای این منظور، با اجدرای برخدی 

تدابیر در بازار مداخله نماید. اگر سق  قیمت تعیدین ودده، 

گیرد تر از قیمت تعادل باود، تقاضا بر عرضه فزونی میپایین

و منحندی )البیه تا هنگامی که منحندی تقاضدا ودی  نزولدی 

های میعددی برای توزیدع عرضه وی  صعودی دارد(. روش

چنین کاالهایی وجود دارد که ما در اینجا فق  به پدن  گونده 

 (.Mankiw, 1997, P. 107کنی  )از آنها اواره می

ص  کشید . با ص  کشید ، مصرف کننددگانی کده در  -9

ا توانند کاالی مورد نظرودا  رگیرند، میاوایل ص  قرار می

بخرند. توجده داودیه باودید صد  کشدید  لزومدا  صدور  

فیزیکی ندارد. نام نویسی در لیست انیظار خرید کداالیی کده 
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مقدار تقاضایش بیش از عرضده آ  اسدت نیدز ندوعی صد  

 کشید  است. 

جیره بندی. اگر دولت احسام کندد کده بدر اثدر تعیدین  -1

سق  قیمیی برای کاالیی، ممکدن اسدت آ  کداال بده دسدت 

خی از مصرف کنندگا  نرسد، می تواندد اقددام بده جیدره بر

بندی آ  کاال بنماید. هدف از جیره بندی الزامدا  مانندد جیدره 

بندی مواد غداایی در دورا  جند ، ایجداد مسداوا  بدرای 

تواندد مزایدای جیدره بنددی را عموم مردم نیست. دولدت می

هدای های خاصی کند: مانند پرداخت بنآگاهانه نصی  گروه

 ارگری و یا پرداخت یارانه مسکن به افراد مسیحق.ک

ترجیحا  فرووندگا . ودکل دیگدراز توزیدع کاالهدای  -8

بنددی غیدر کمیاب بین مصرف کنندگا  خاص، ندوعی جیره

رسمی توس  فرووندگا  است. ممکدن اسدت صداحبا  یدا 

های تلویزیو  تصمی  بگیرند کاالهایشدا  را مدیرا  فرووگاه

فق  بده خریددارانی کده خودودا  تدرجیح تر با قیمت پایین

دهند بفرووند، مثً به دوسیا ، یا مشدیریا  قددیمی و یدا می

برای کسانی که عًوه بر تلویزیو  کاالهدای دیگدری ) مثدل 

 کاالهایی که دووارتر به فروش می رسند( ه  می خرند.

بازار سیاه. وقیی که سق  قیمیی برای کاالیی تعیین وود  -5

باودد.  "سق  قیمیی"ت تعادل بازار بیشیر از بطوری که قیم

رود کاالهای مورد نظر به بازار موازی یدا سدیاه راه انیظار می

یابند، یعنی سق  قیمیی به صور  غیر قانونی بشکند. زیدرا 

که مصرف کنندگا  حاضرند قیمیی بداالتر از سدق  قیمیدی 

بپردازند و عرضه کننددگا  دوسدت دارندد قیمدت بداالتر از 

یمیی دریافت کنند. لاا یدک توزیدع مجددد مجدزا از سق  ق

گیرد. و منابع به طدرف واسدطه گدری سیسی  بازار انجام می

 کند.کاالی تولید وده سوق پیدا می

توزیع تصادفی. برخی اوقا  ممکدن اسدت کداالیی کده  -0

کمیاب اسدت از روی تصدادف و ودانس نصدی  برخدی از 

ور بده قیمدت مصرف کنندگا  وود. مثً  عرضه روغدن موتد

های فروش بنزین، اغل  اوقا  بدو  اعًم دولیی در جایگاه

قبلی و به صور  غیر منیظره انجدام گیدرد. بده ایدن ترتید  

های فدروش افرادی که تصادفا  در آ  روز یا لحظه به جایگاه

تر را روند، وانس خرید روغن ترمز به قیمت پایینبنزین می

 خواهند داوت. 
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